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Streszczenie
Urządzenia z bocznym przepływem powietrza stanowią poważne wyzwanie pod względem
chłodzenia we współczesnych centrach danych. Typowe obudowy szaf i układy szaf nie są
kompatybilne z chłodzeniem bocznym, czego wynikiem są nadmierne temperatury
i znacznie obniżona niezawodność urządzeń. Niniejszy dokument przedstawia te wyzwania
wraz z różnymi skutkami ubocznymi, które na ogół są lekceważone. Opisano tu również
różne opcjonalne urządzenia chłodzące, ich koszty oraz korzyści płynące z ich
zastosowania.
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Wstęp
Centra danych i serwerownie, które zostały zaprojektowane dla układu kanałów gorącego i zimnego
powietrza, są najbardziej wydajne w przypadku szaf z urządzeniami o przepływie powietrza od przodu do
tyłu, co pokazano na Rysunku 1. W zdecydowanej większości serwerów i montowanych w szafie urządzeń
pamięci masowej wykorzystuje się właśnie taki przepływ powietrza. Jednakże wiele typów przełączników
i routerów posiada ograniczenia konstrukcyjne, które wymagają zapewnienia bocznego przepływu powietrza.

Rysunek 1 — Metoda chłodzenia z układem kanałów gorącego i zimnego powietrza
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Może to stanowić problem biorąc pod uwagę istniejący obecnie trend łączenia sieci danych, dźwięku
i obrazu. Jeszcze do niedawna systemy telefoniczne były umieszczane oddzielnie w małych, bezpiecznych
pomieszczeniach, jednak wraz z nadejściem ery zbieżności rozpoczęto rozmieszczanie urządzeń do obsługi
danych, dźwięku i obrazu we wspólnych, znormalizowanych obudowach szaf. Innym trendem prowadzącym
do zbieżności jest powstawanie sieci SAN (Storage Area Networks), w przypadku których urządzenia
pamięci masowej są wykorzystywane wraz z urządzeniami przełączającymi, takimi jak routery. W miarę
rozwoju tych tendencji kierownicy działów IT odkrywają, że konieczne jest łączenie urządzeń z bocznym
przepływem powietrza i tradycyjnych urządzeń z przepływem powietrza od przodu do tyłu.
Niezależnie od wymaganego przez dane urządzenie kierunku przepływu powietrza, należy mu
zagwarantować odpowiedni dopływ chłodnego powietrza. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, mogą
wystąpić problemy z gotowością urządzeń i obsługiwanych przez nie procesów biznesowych, ponieważ
trwałość urządzenia elektronicznego jest związana bezpośrednio z jego temperaturą pracy. Zgodnie
z poradnikiem MIL-HDBK 338, wzrost temperatury o każde 10°C (18°F) powyżej wartości znamionowej
powoduje skrócenie czasu użytkowania urządzenia o połowę. Przykład wpływu temperatury na elementy
elektroniczne przedstawiono na Rysunku 2. Czas użytkowania kondensatora foliowego i jego niezawodność
znacznie maleje w miarę wzrostu temperatury.

Rysunek 2 — Wpływ temperatury na niezawodność kondensatora foliowego

Niektóre z typowych rozwiązań, które wdrażają użytkownicy w celu zapewnienia bocznego przepływu
powietrza, nie pozwalają skutecznie rozwiązać tego problemu, a ponadto wiążą się z ukrytymi kosztami.
Takie rozwiązania zostaną omówione w dalszej części tego dokumentu, jednak aby móc zrozumieć
najskuteczniejsze rozwiązania i potrafić diagnozować problemy, użytkownicy centrów danych powinni
zaznajomić się z podstawowymi zasadami realizacji chłodzenia, które przedstawiono w następnej sekcji.
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Podstawowe wymagania wobec przepływu powietrza
Przepływ powietrza wewnątrz szafy lub wokół niej ma kluczowe znaczenie dla wydajności chłodzenia.
Kluczem do zrozumienia przepływu powietrza w szafie są dwie podstawowe zasady:

•

Przy wlocie powietrza do urządzeń musi być dostępne odpowiednie powietrze klimatyzowane.

•

Przepływ powietrza z i do urządzenia nie może być ograniczony.

W przypadku urządzeń z chłodzeniem od przodu do tyłu obudowy szaf mogą spełniać bardzo ważną funkcję
systemu chłodzenia (jeśli są prawidłowo wykorzystywane), jaką jest zapobieganie cyrkulacji gorącego
powietrza wylotowego z powrotem do wlotu powietrza urządzeń. Powietrze wylotowe z urządzeń jest lekko
sprężone, co w połączeniu z zasysaniem powietrza przez wlot urządzeń prowadzi do sytuacji, w której
powietrze wylotowe jest z powrotem zasysane do wlotów powietrza urządzeń, co pokazano na Rysunku 3A.
Rozmiar tego zjawiska jest znacznie większy niż efekt wyporności gorącego powietrza wylotowego,
który w opinii wielu osób powinien w naturalny sposób powodować odpływ tego powietrza od
urządzenia. W przypadku przepływu powietrza od przodu do tyłu szafa, urządzenia i płytki zaślepiające
stanowią naturalną barierę, która znacznie wydłuża ścieżkę recyrkulacji powietrza, redukując w ten
sposób pobieranie przez urządzenia gorącego powietrza wylotowego, co pokazano na Rysunku 3B.
Te podstawowe funkcje nie dotyczą jednak urządzeń z bocznym przepływem powietrza.

Rysunek 3 — Recyrkulacja powietrza przez otwory niewypełnione płytkami zaślepiającymi
(przepływ powietrza od przodu do tyłu)
3A — Bez płytek zaślepiających

3B — Z płytkami zaślepiającymi
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Przepływ powietrza od przodu do tyłu jest z pewnością korzystny dla wszystkich urządzeń w nowoczesnym
centrum danych. Niestety, funkcje niektórych urządzeń po prostu na to nie pozwalają. Jak na przykład
pokazano na Rysunku 4, większość powierzchni przedniego panelu routera jest zajęta przez różnego
rodzaju porty danych i kable, co uniemożliwia przepływ powietrza od przodu przełącznika. Umieszczenie
portów z boku routera pozwoliłoby na przedostawanie się powietrza z przodu urządzenia, ale takie
rozwiązanie jest niepraktyczne ze względu na wymagany przez personel działu informatycznego dostęp
do tych portów. Z tego powodu metoda chłodzenia bocznego, stosowana w przypadku urządzeń takich jak
routery, nie jest może rozwiązaniem optymalnym, ale za to bardziej praktycznym.

Rysunek 4 — Router z bocznym przepływem powietrza

Problemy z przepływem powietrza w przypadku
chłodzenia bocznego
W poprzedniej sekcji wyjaśniono, że powietrze wylotowe pochodzące z szafy z urządzeniami jest
w naturalny sposób wciągane ponownie do wlotu powietrza, a płytki zaślepiające blokują cyrkulację
powietrza w przypadku korzystania z przepływu powietrza od przodu do tyłu. Jeśli jednak używane są
urządzenia z bocznym przepływem powietrza, występują trzy poważne problemy, które umożliwiają powrót
gorącego powietrza wylotowego z urządzeń do wlotu powietrza, co w konsekwencji powoduje podwyższenie
temperatury powietrza wlotowego. Należą do nich:
1)

sąsiadujące urządzenia,

2)

brak przesłony oddzielającej wlot od powietrza wylotowego,

3)

montaż w obudowie.

Waga tych problemów wzrasta wraz ze zwiększaniem się gęstości mocy w szafie lub obudowie (jest to
łączna moc pobierana przez wszystkie urządzenia w poszczególnych szafach).
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Sąsiadujące urządzenia
Urządzenia z bocznym przepływem powietrza są często montowane w otwartych stojakach celem
zapewnienia chłodzenia. To może mieć jednak bardzo poważne konsekwencje, jeśli stojaki są
rozmieszczane rzędami, a urządzenia znajdują się w przylegających do siebie stojakach. W takiej sytuacji
wlot powietrza urządzeń może się znajdować bezpośrednio przy wylocie powietrza sąsiadujących urządzeń.
Powietrze wlotowe do urządzeń może mieć w takiej sytuacji temperaturę o 10°C (18°F) wyższą od
temperatury otoczenia, co zwykle oznacza przekroczenie dopuszczalnego poziomu. Co więcej, jeśli
w rzędzie umieszczono kilka takich stojaków, temperatura powietrza wlotowego każdego następnego stojaka
będzie wyższa w miarę przechodzenia powietrza przez kolejne stojaki. Może to doprowadzić do uzyskania
bardzo wysokiej temperatury powietrza wlotowego, co zostało oznaczone zmieniającymi się kolorami
strzałek na Rysunku 5. Typowym skutkiem opisanej tu sytuacji jest przegrzewanie się sąsiadujących
urządzeń. Rozwiązywanie problemów z chłodzeniem w przypadku otwartych stojaków montażowych jest
bardzo skomplikowane, ponieważ trudno przewidzieć modele przepływu powietrza.

Rysunek 5 — Urządzenia z bocznym przepływem powietrza umieszczone w otwartych stojakach
montażowych
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Brak przesłony oddzielającej wlot od powietrza wylotowego
W przypadku większości instalacji urządzeń z bocznym przepływem powietrza nie istnieje żaden sposób
blokowania lub oddzielania powietrza wylotowego tak, aby zapobiec jego powrotowi do wlotu powietrza do
urządzeń. Powietrze może opuszczać wylot, przepływać z tyłu urządzeń, a następnie powracać do wlotu
powietrza po drugiej stronie. Odbywa się to w podobny sposób jak w przypadku urządzeń chłodzonych od
przodu do tyłu na Rysunku 3A. Co więcej, urządzenia z bocznym przepływem powietrza są w większości
przypadków rozmieszczane pionowo w szafie. Oznacza to, że powietrze wylotowe ma dodatkowe możliwości
przepływu pod lub nad urządzeniami, powracając następnie do wlotu powietrza po drugiej stronie. Ta droga
jest zwykle krótsza od prowadzącej wokół tylnej części urządzeń. W obydwu tych sytuacjach powietrze
wylotowe powraca i miesza się ze świeżym powietrzem wlotowym, a temperatura przy wlocie powietrza do
urządzeń niepożądanie wzrasta.

Montaż w obudowie
Jak wspomniano we wstępie, urządzenia z bocznym przepływem powietrza są często montowane
w obudowie. Jednakże w przeciwieństwie do metody z przepływem powietrza od przodu do tyłu, gdzie
obecność obudowy szafy poprawia chłodzenie, w przypadku chłodzenia bocznego obudowa ma negatywny
wpływ na proces chłodzenia. Bok obudowy stanowi niewielką, dodatkową barierę dla świeżego, chłodnego
powietrza wlotowego, jak również dla gorącego powietrza wylotowego. Kombinacja tej dodatkowej bariery z
istniejącą tendencją powrotu powietrza wylotowego do wlotu urządzeń ma poważne skutki. Znacząca część
powietrza wylotowego powraca do wlotu. Sytuacja staje się jeszcze gorsza w przypadku, gdy sąsiadujące
urządzenia znajdują się w stojących rzędami szafach z wnękami bez zapewnienia odstępu powietrznego
między szafami. Umieszczenie urządzeń wykorzystujących boczny przepływ powietrza w obudowie
szafy powoduje znaczne nasilenie negatywnych skutków, które opisano w poprzednich sekcjach.
Mimo to istnieje wiele skutecznych metod wykorzystania obudów z urządzeniami z bocznym przepływem
powietrza. Zostaną one opisane w dalszej części tego dokumentu.
Potrzeba wyeliminowania problemów z przegrzewaniem sprawia, że użytkownicy wprowadzają różnego
rodzaju zmiany, aby obniżyć temperaturę urządzeń z bocznym przepływem powietrza. Chociaż obniżenie
temperatury urządzeń jest możliwe, konwencjonalne rozwiązania często cechują się ukrytymi kosztami.
Niektóre metody obniżania temperatury urządzeń powodują niewydajną pracę systemu chłodzenia i mogą
zniweczyć nadmiarowość chłodzenia. Aby zrozumieć te koszty, należy się zastanowić, skąd biorą się koszty
chłodzenia.
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Czynniki wpływające na koszty chłodzenia
Chłodzenie jest kosztowne. W przypadku wielu instalacji system chłodzenia zużywa prawie połowę energii
elektrycznej całego centrum danych. Koszt energii elektrycznej zużywanej przez system chłodzenia jest
często większym składnikiem całkowitego kosztu eksploatacji niż wszystkie koszty kapitałowe systemów
zasilania i chłodzenia razem wzięte. Dlatego też warto zapobiegać marnotrawieniu energii przez system
chłodzenia.
Recyrkulacja nie wpływa ani na wielkość mocy chłodzenia (w watach) ani na zdolność chłodzenia (w tonach)
wymagane przez centrum danych. Zjawisko to ma jednak poważny, negatywny wpływ na wydajność
systemów chłodzenia. Przyczyną tego jest fakt, że system o znacznej recyrkulacji posiada następujące
cechy:
A) wymaga dostarczenia z urządzenia CRAC powietrza o niższej temperaturze, aby skompensować
efekt mieszania się z cieplejszym powietrzem wylotowym;
B) do urządzenia CRAC zawraca chłodniejsze powietrze ze względu na mieszanie się gorącego
powietrza wylotowego z chłodnym;
C) niższa temperatura powietrza wracającego do urządzenia CRAC powoduje obniżenie wilgotności,
co oznacza konieczność stosowania dodatkowego nawilżania.
Recyrkulacja i spowodowane nią powstawanie miejsc o podwyższonej temperaturze może spowodować
wzrost kosztów elektryczności zużywanej przez urządzenie CRAC o przeszło 10%. Może także wystąpić
konieczność zainstalowania dodatkowych urządzeń CRAC, co wiąże się z większymi kosztami kapitałowymi
i operacyjnymi. Ponadto mogą wystąpić problemy ze spełnieniem oczekiwań w zakresie możliwości pracy
systemu po wyłączeniu jednego z urządzeń CRAC w celu konserwacji. Bardziej szczegółowe omówienie
tych zagadnień przedstawiono w dokumencie White Paper 49 firmy APC, „Avoidable Mistakes that
Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms”.

Skuteczne metody chłodzenia przy bocznym
przepływie powietrza
Istnieje wiele metod umożliwiających chłodzenie systemów z bocznym przepływem powietrza. Metody te
opisano w tej sekcji wraz z ich najważniejszymi cechami. Alternatywne metody zostały podsumowane
i porównane w Tabeli 1 na końcu tej sekcji. Tabela ta będzie pomocna przy wyborze odpowiedniej metody
chłodzenia.
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Otwarte stojaki montażowe ze zwiększonymi odstępami pomiędzy nimi
Stojaki montażowe są powszechnie wykorzystywane w przypadku urządzeń z bocznym przepływem
powietrza. Nie zapobiegają one jednak przepływowi powietrza z sąsiadujących urządzeń do wlotów
powietrza, a także nie zapewniają istotnej separacji powietrza wylotowego od wlotów powietrza. W typowej
konfiguracji stojaki nie są w pełni wypełnione urządzeniami o wysokiej gęstości mocy, a poszczególne
urządzenia są ułożone w pionie na przemian w kolejnych szafach, aby sąsiadujące ze sobą wyloty gorącego
i wloty chłodnego powietrza nie znajdowały się na tym samym poziomie. Ta strategia jest jednak tylko
częściowo skuteczna ze względu na rozpraszanie (dyspersję) powietrza opuszczającego wylot i trafiającego
do wlotu powietrza sąsiadujących urządzeń, co pokazano na Rysunku 6. Wadami tej metody są
konieczność instalowania urządzeń z zachowaniem niskiej gęstości mocy oraz występowanie znacznej
recyrkulacji powietrza obniżającej wydajność systemu chłodzenia, co już wcześniej wyjaśniono. Ponieważ
stojaki są rzadko wypełnione, ta metoda powoduje także zajęcie dodatkowej powierzchni, co w niektórych
przypadkach może oznaczać dodatkowe koszty. Zyskała ona jednak popularność, ponieważ jej wdrożenie
jest bardzo proste.

Rysunek 6 — Efekt rozpraszania powietrza w przypadku urządzeń rozmieszczonych
naprzemiennie w otwartych stojakach montażowych
Otwarty stojak
montażowy
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montażowy
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przełącznika
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Dopływ chłodnego
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Obudowy o niskiej gęstości mocy
Podobnie jak w przypadku stojaków, urządzenia z bocznym przepływem powietrza są montowane w pełnych
obudowach w taki sposób, aby nie wykorzystywać całkowicie pojemności fizycznej obudowy. Jest to
związane z ograniczeniami zasilania lub chłodzenia. Urządzenia są zwykle rozmieszczane pionowo w szafie,
a w nieużywanych modułach „U” nie są instalowane płytki zaślepiające. Taki układ istotnie obniża gęstość
mocy w szafie, a w konsekwencji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia miejsc o podwyższonej
temperaturze. Mimo wszystko jednak obudowy sprzyjają występowaniu recyrkulacji, której pewnego poziomu
należy się spodziewać korzystając z tej metody. Metoda ta nie jest zalecana w pomieszczeniach o wysokich
kosztach powierzchni, ponieważ obniżenie gęstości mocy w szafach powoduje rozkład obciążenia cieplnego
na większą powierzchnię.

Dodatkowe wentylatory
Typową reakcją na przegrzewanie jest dodanie kolejnych wentylatorów. Wentylatory mogą być montowane
w stojakach lub obudowach, a nierzadko można także spotkać wentylatory wolnostojące. Celem tej metody
jest po prostu wydmuchiwanie lub odsysanie ciepłego powietrza z gorących urządzeń.
Wentylator działa jak mikser mieszając powietrze wylotowe z urządzeń i powietrze doprowadzane
z urządzenia CRAC, co zapewnia temperaturę powietrza wyższą niż w przypadku powietrza
doprowadzanego z urządzenia CRAC, lecz niższą niż temperatura powietrza wylotowego. Wentylatory
zwiększają także przepływ powietrza przez urządzenia. Chociaż wentylator zazwyczaj faktycznie obniża
temperaturę pracy urządzeń i lokalnych przegrzań, to koszt takiego rozwiązania jest znaczny. Sprawność
systemu CRAC zostaje obniżona ze względu na niższą temperaturę powietrza powrotnego, co powoduje
wcześniej opisane konsekwencje, takie jak: obniżenie wilgotności i konieczność nawilżania, niższa
wydajność urządzenia CRAC oraz potencjalna utrata nadmiarowości.
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System bocznej wentylacji1
System bocznej wentylacji w szafie służy do dostarczania chłodnego powietrza do wlotu urządzeń w sposób
bezpośredni i przewidywalny, a także do zapobiegania recyrkulacji powietrza wylotowego z powrotem do
wlotu powietrza. Chłodne powietrze przechodzi przez przednie drzwi, a następnie przez specjalne
urządzenie kierujące powietrzem, które znajduje się powyżej i (lub) poniżej chłodzonych urządzeń. (Do tego
celu należy zarezerwować trochę miejsca na panelu przednim szafy). Aktywne wentylatory kierują następnie
powietrze do kanałów, które transportują chłodne powietrze w bok, gdzie zostaje wykorzystane przez
urządzenia z bocznym przepływem powietrza. Powietrze wylotowe z urządzeń jest wyprowadzane z tyłu
szafy przy znikomej możliwości jego recyrkulacji do wlotu powietrza do urządzeń. W ten sposób model
chłodzenia bocznego staje się w istocie modelem z przepływem powietrza od przodu do tyłu, co z kolei
umożliwia bezproblemową integrację z innymi urządzeniami w obudowach szaf, które są zgodne ze
standardem EIA-310D. Ta metoda umożliwia osiągnięcie najwyższej gęstości mocy i największej wydajności
chłodzenia. Można ją wdrożyć także w przypadku już istniejących szaf serwerów. Oszczędności wynikają ze
zmniejszenia liczby wymaganych szaf i zwiększenia sprawności chłodzenia. Na Rysunku 7 przedstawiono
przykład aktywnego systemu bocznej wentylacji, który dostarcza chłodne powietrze do urządzeń z bocznym
przepływem powietrza.

1

Konstrukcja szaf i akcesoriów szaf, w których zastosowano przesłony i przekierowanie przepływu powietrza, jest
chroniona patentem należącym do firmy APC Corp.
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Rysunek 7 — Widok perspektywiczny z góry i od przodu systemu bocznego przepływu powietrza
zainstalowanego w pojedynczej szafie o bocznym przepływie powietrza

Wlot chłodnego powietrza
Wylot gorącego powietrza

System bocznej wentylacji umożliwia ustawienie obudów szaf obok siebie, zachowując jednocześnie
właściwy przepływ powietrza, dzięki czemu wymagana jest mniejsza powierzchnia. Oznacza to jednak,
że temperatura powietrza kierowanego do urządzeń z bocznym przepływem powietrza musi być zgodna
ze standardami ANSI2 i ASHREA3 dotyczącymi chłodzenia urządzeń elektronicznych.

2

Standard ANSI (American National Standards Institute) T1.304-1997 określa, że dopuszczalne warunki pracy
urządzeń telekomunikacyjnych mieszczą się w zakresie od 5 do 40°C (od 41 do 104°F).
3
Standard ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) TC9 zaleca, aby
temperatura wlotowa dla urządzeń elektronicznych mieściła się w zakresie od 20 do 25°C (od 68 do 77°F).
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Aby sprawdzić skuteczność tej metody, przeprowadzono pomiary w stanie stacjonarnym. Do testów wybrano
obudowę NetShelter VX 42U firmy APC. W szafie zainstalowano przełącznik Cisco 6500 Series w środku
oraz wiele obciążeń cieplnych o wysokości 1U, które umieszczono powyżej i poniżej przełącznika w celu
symulacji obciążenia cieplnego dodatkowych urządzeń. Następnie dokonano pomiarów temperatury przy
wlocie powietrza do przełącznika Cisco dla różnych obciążeń cieplnych. Pomiary zostały wykonane podczas
pracy urządzenia służącego do bocznej wentylacji oraz po wyłączeniu tego urządzenia. Przeciętna różnica
między tymi testami wyniosła 8,3°C (15°F). Wyniki tego badania przedstawiono na Rysunku 8.

Rysunek 8 — Temperatura powietrza wlotowego do urządzeń w zależności od obciążenia szafy
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Tabela 1 — Metody chłodzenia z bocznym przepływem powietrza
Parametry
przy
bocznym
przepływie
powietrza

Porównanie metod chłodzenia bocznego
Otwarte stojaki
montażowe ze
zwiększonymi
odstępami pomiędzy
nimi

Obudowa o niskiej
gęstości mocy

Dodatkowy wentylator

System bocznej
wentylacji

Gęstość mocy

− 0 – 1 kW na szafę
− Obciążenie cieplne jest
rozprowadzone na
większej powierzchni
pomieszczenia

− 0 – 1 kW na szafę
− Obciążenie cieplne jest
rozprowadzone na
większej powierzchni
pomieszczenia

− 0 – 2 kW

− 0 – 6 kW na szafę

Optymalizacja
powierzchni
pomieszczenia

− Wymaga większej
powierzchni

− Wymaga większej
powierzchni

− Lepsze wykorzystanie
powierzchni dzięki
zwiększeniu gęstości mocy
w szafie

− Wymaga miejsca w pionie
szafy dla urządzenia
kierującego powietrzem
− Zoptymalizowane
wykorzystanie powierzchni
dzięki zwiększeniu
gęstości mocy w szafie

− Mieszanie zimnego
i gorącego powietrza
daje w efekcie niższą
sprawność
− Spadek odporności
na błędy związane
z chłodzeniem

− Wyższa sprawność, jeśli
− Skierowanie gorącego
wentylator jest używany
powietrza wylotowego do
w obudowie
kanału gorącego
powietrza umożliwia
− Niższa sprawność, jeśli
oddzielenie przepływów
używany jest wentylator
zimnego i gorącego
wolnostojący; spadek
powietrza, czego
odporności na błędy
wynikiem jest większa
związane z chłodzeniem
wyższa sprawność

Sprawność
systemu
chłodzenia

− Rozdzielenie przepływów
zimnego i gorącego
powietrza daje w efekcie
wyższą sprawność

Całkowity koszt − Wyższe koszty chłodzenia − Niższe koszty chłodzenia − Wyższy koszt chłodzenia w
przypadku otwartych
eksploatacji
− Wysoki koszt na szafę
− Niski koszt na szafę
stojaków
(TCO)
− Mniej urządzeń w szafie
− Mniej urządzeń w szafie

− Niższe koszty chłodzenia
− Mniejsza liczba szaf daje
oszczędności
− Wymagana mniejsza
powierzchnia

Przewidywalna
dostawa
chłodnego
powietrza przy
wlocie

− Przepływ powietrza nie
− Ciepło z urządzeń w tej
jest blokowany, ale jest
samej szafie sprawia,
nierówny; panowanie nad
że przepływ powietrza
nim jest trudne ze względu
doprowadzanego jest
na ciepło z sąsiadujących
nierówny i trudno nad
systemów
nim panować.

− Możliwość skierowania
wentylatorów bezpośrednio
na wlot powietrza
urządzeń, jeśli używany
jest otwarty stojak;
nierówny strumień
powietrza w przypadku
wentylatora
zamontowanego w dachu
obudowy

− Równy i przewidywalny
dopływ zimnego powietrza
do wlotu urządzeń

Niezawodność
urządzeń
z bocznym
przepływem
powietrza

− Obniżona niezawodność
urządzeń

− Potencjalna możliwość
uzyskania warunków
znamionowych, ale
niezawodność jest trudna
do przewidzenia

− Zapewnia przewidywalne
warunki znamionowe
i utrzymanie wymaganej
niezawodności

oznacza więcej szaf

oznacza więcej szaf

− Obniżona niezawodność
urządzeń
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Parametry
przy
bocznym
przepływie
powietrza

Porównanie metod chłodzenia bocznego
Otwarte stojaki
montażowe ze
zwiększonymi
odstępami pomiędzy
nimi

Obudowa o niskiej
gęstości mocy

Dodatkowy wentylator

System bocznej
wentylacji

Planowanie
− Trudne w planowaniu,
ponieważ konieczne
centrum danych

− Upraszcza przyszłe
planowanie,
umożliwiając
rozmieszczenie
znormalizowanych szaf
w dowolnym miejscu
centrum danych

− W przypadku obudów szaf
pozwala na przyszłe
planowanie, umożliwiając
rozmieszczenie
znormalizowanych szaf
w dowolnym miejscu
centrum danych

− Upraszcza przyszłe
planowanie, umożliwiając
rozmieszczenie
znormalizowanych szaf w
dowolnym miejscu centrum
danych

Fizyczne
− Brak fizycznego
bezpieczeństwa szafy
bezpieczeństwo
szafy
Zalecane
− Odizolowane szafy
w środowisku o niskiej
zastosowanie

− Fizyczne
bezpieczeństwo szafy

− Fizyczne bezpieczeństwo
szafy tylko w przypadku
użycia obudowy szafy

− Fizyczne bezpieczeństwo
szafy

jest odpowiednie
rozmieszczenie otwartych
stojaków

gęstości mocy

− Środowisko o wyższej
− Odizolowane szafy
w środowisku o niskiej
gęstości mocy
gęstości mocy
− Układ kanałów gorącego
i zimnego powietrza
− Centrum danych
z układem kanałów
(tylko w przypadku
obudów)
gorącego i zimnego
powietrza oraz
środowiska z
przepływem powietrza od
przodu do tyłu

− Środowisko o wysokiej
gęstości mocy
− Układ kanałów gorącego
i zimnego powietrza
− Połączone sieci danych,
dźwięku i obrazu

Uwaga: Komórki zacienione oznaczają najlepszy wynik dla danego parametru

Ograniczenia dotyczące urządzeń z bocznym
przepływem powietrza
Producenci urządzeń często publikują wskazania montażowe i środowiskowe dla swoich produktów.
W przypadku urządzeń z bocznym przepływem powietrza wskazania te stają się bardziej restrykcyjne, biorąc
pod uwagę możliwość spadku wydajności chłodzenia wraz ze wzrostem gęstości mocy. Podobnie jak w
przypadku większości urządzeń IT, również w urządzeniach z bocznym przepływem powietrza temperatura
wewnętrzna jest monitorowana przez układy elektroniczne. Jeśli podczas pracy urządzenia temperatura
powietrza wlotowego przekroczy maksymalny zalecany poziom (zwykle 40°C [104°F]), urządzenie może się
wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu, powodując tym samym przestój systemu o kluczowym znaczeniu.
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Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące chłodzenia, które zebrano od różnych producentów
przełączników i routerów:
•

Należy zapewnić minimalny odstęp 15 cm między ścianą a otworami wentylacyjnymi w obudowie.

•

Pomiędzy dwoma obudowami wymagany jest minimalny odstęp w poziomie równy 30 cm.

•

Należy unikać umieszczania obudowy w nadmiernie zagęszczonej szafie.

•

Nie należy umieszczać urządzenia w dolnej części szafy, ponieważ może ono generować nadmierne
ciepło, które będzie wciągane do góry, do wlotów urządzeń znajdujących się powyżej. Może to
doprowadzić do uzyskania nadmiernej temperatury w obudowie znajdującej się w górnej części szafy.

•

Nie należy instalować obudowy w zamkniętej szafie, która nie jest odpowiednio wentylowana lub
chłodzona.

•

Obudowę można zainstalować w zamkniętej obudowie tylko w przypadku zapewnienia odpowiedniej
wentylacji lub użycia wentylatora wylotowego. Jeśli to możliwe, instalację należy wykonać w otwartej
szafie (stojaku).

•

W zamkniętej szafie należy użyć przegrody, aby wspomóc chłodzenie obudowy.

•

Zaplanowanie właściwego położenia i układu urządzeń w szafie stanowi klucz do poprawnego działania
systemu.

•

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji w obszarach o ograniczonym dostępie. Obszar
ograniczonego dostępu może oznaczać specjalne narzędzie, zamek, klucz lub inne środki
bezpieczeństwa.

Powyższe ograniczenia pozostawiają kierownikowi działu IT niewielkie pole manewru podczas planowania
układu centrum danych. Wraz z pojawieniem się praktycznych rozwiązań z obudowami szaf przeznaczonych
dla urządzeń z bocznym przepływem powietrza kierownicy działów IT zyskali możliwość łatwiejszej adaptacji
do ciągłych zmian w obecnych centrach danych. Boczna wentylacja umożliwia uzyskanie wyższej gęstości
mocy w szafach, a także zapewnia ulepszoną i bardziej przewidywalną wydajność chłodzenia. Ponadto ta
metoda chłodzenia pozwala wprowadzić połączone sieci transmisji danych i dźwięku do typowych środowisk
z układem kanałów gorącego i zimnego powietrza. Choć nie wspomniano o tym w powyższych wytycznych,
obudowa zapewnia także większe bezpieczeństwo fizyczne eliminując w ten sposób konieczność
stosowania oddzielnych zabezpieczeń.

Wniosek
Chłodzenie urządzeń w szafie z bocznym przepływem powietrza wymaga specjalnego planowania, które
pozwoli zapobiec niskiej wydajności lub nieprawidłowemu działaniu. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy
takie urządzenia są używane w środowisku centrum danych z przepływem powietrza od przodu do tyłu.
Głównym problemem w przypadku chłodzenia bocznego jest to, że do wlotu powietrza do urządzeń często
trafia powietrze wylotowe z tych lub sąsiadujących urządzeń.

2004 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być używana, reprodukowana,
fotokopiowana, przesyłana lub przechowywana w systemie odzyskiwania bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-0

17

Konwencjonalne rozwiązania, takie jak rozdzielenie poszczególnych urządzeń lub użycie dodatkowych
wentylatorów, pozwalają kontrolować miejsca o podwyższonej temperaturze, ale powodują obniżenie
wydajności działania systemu chłodzenia. W tych systemach występuje mieszanie się powietrza wylotowego
i wlotowego, co uniemożliwia uzyskanie idealnej temperatury powietrza wlotowego, która jest osiągania
w przypadku konwencjonalnej metody chłodzenia od przodu do tyłu.
Panuje ogólne przekonanie, że nie jest możliwe użycie pełnych obudów szaf w połączeniu z bocznym
przepływem powietrza, gdyż konieczne jest zastosowanie szaf otwartych (stojaków). Korzystając ze
sprawdzonych metod, można jednak w wydajny sposób chłodzić obudowę o wysokiej gęstości mocy, która
zawiera urządzenia z bocznym przepływem powietrza. Metody te wymagają pobrania powietrza z przodu
szafy, przekierowania go do wlotu z boku urządzenia, a następnie odprowadzenia z tyłu szafy. Taki system
powoduje obniżenie temperatury pracy urządzeń do bezpiecznego poziomu i maksymalizuje wydajność
systemu chłodzenia dzięki oddzieleniu gorącego powietrza wylotowego od powietrza wlotowego.
Zastosowanie tej metody pozwala przekształcić model bocznego przepływu powietrza w przepływ od przodu
do tyłu, co zapewnia bezproblemową integrację z systemami chłodzenia szaf w centrach danych o wysokiej
gęstości mocy, w których zastosowano powszechnie akceptowany układ kanałów gorącego i zimnego
powietrza. Główną korzyścią płynącą z takiej konwersji jest przewidywalność wydajności urządzeń w
dowolnym czasie, bez konieczności wcześniejszego planowania położenia sprzętu. Kierownik działu IT
może w dowolnym momencie i miejscu dokonać wdrożenia urządzeń z bocznym przepływem powietrza
wiedząc, że zostaną one bezpiecznie zintegrowane ze środowiskiem obudowy. W ten sposób
wyeliminowano konieczność planowania w centrum danych specjalnych obszarów o niskiej gęstości mocy
dla urządzeń z bocznym przepływem powietrza.

O autorze:
Neil Rasmussen jest założycielem i głównym specjalistą ds. technicznych firmy American Power
Conversion (APC). W firmie APC Neil zarządza największym na świecie budżetem badawczo-rozwojowym
przeznaczonym na infrastrukturę zasilania, chłodzenia i szaf w sieciach o kluczowym znaczeniu, przy czym
główne centra rozwojowe produktów znajdują się w Massachusetts, Missouri, Danii, na Rhode Island, na
Tajwanie oraz w Irlandii. Obecnie Neil kieruje w firmie APC pracami, które mają na celu utworzenie
modularnych, skalowalnych rozwiązań dla centrów danych.
Przed założeniem firmy APC w 1981 r. Neil Rasmussen uzyskał tytuł licencjata i magistra o specjalności
elektrotechnika w Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie napisał pracę analizującą źródło
zasilania o mocy 200 MW dla reaktora Tokamak Fusion. W latach 1979 – 1981 pracował w MIT Lincoln
Laboratories nad systemami magazynowania energii koła zamachowego oraz systemami wytwarzania
energii słonecznej.
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